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Phần I. Đọc hiểu (3,0 điểm)
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
Khổ có thể giúp một người trưởng thành
Trứng gà bị vỡ do tác động từ bên ngoài là đồ ăn, bị vỡ do tác động từ bên trong thì
chính là sinh mệnh. Cuộc sống cũng vậy, làm vỡ từ bên ngoài là áp lực, làm vỡ từ bên trong
chính là trưởng thành.
Nếu bạn chờ người khác làm vỡ bạn từ bên ngoài, thì nhất định bạn sẽ là món ăn của
người khác; nếu bạn có thể đánh vỡ chính mình từ bên trong, như vậy bạn sẽ thấy rằng
mình đã thực sự trưởng thành, cũng giống như là được tái sinh.Nhìn thấy một con b ướm
đang giãy giụa muốn thoát ra khỏi cái kén, có người hảo tâm giúp nó thoát ra. Nhưng
không ngờ rằng, sau khi con bướm thoát ra ngoài, nó lại không thể duỗi đôi cánh ra được,
và cuối cùng thiệt mạng.
Giãy giụa chính là điều con bướm cần làm để trưởng thà nh, lúc đó bạn giúp nó thoải
mái, nhưng sau này nó sẽ không có đủ sức mạnh để đối mặt với những thử thách sẽ phải
gặp trong cuộc đời…
(http://khoinghiepintemet.blogspot.com/2016. 05. hoc-cach- truong-thanh-chua-bao-gio-lamuon.html-St)

1. Hình ảnh trứng gà , con bướm và cái kén xuất hiện trong văn bản có tác dụng gì?
2. Nếu anh/chị muốn hóa thân thành con bướm thì anh/chị phải làm gì để con bướm
không bị thiệt mạng ?
3. Nêu suy nghĩ của anh/chị về quan điểm: Giãy giụa chính là điều con bướm cần
làm để trưởng thành.
4. Thông điệp cuộc sống được rút ra từ văn bản trên.
Phần II. Làm văn (7,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm)
Hãy viết 01 đoạn văn (khoảng 200 chữ) để trả lời câu hỏi: Tuổi trẻ làm gì để đối mặt
với những thử thách ? được gợi ở phần Đọc hiểu .

Câu 2. (5,0 điểm)
Trong vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt, khi đối thoại với nhân vật Đế Thích,
nhân vật Trương Ba đã nói:“Không thể bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo được. Tôi
muốn được là tôi toàn vẹn”.
(Lưu Quang Vũ - Ngữ văn 12, Tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2015, tr.148 và
tr.152)
Phân tích bi kịch khi sống trong cảnh hồn này, xác nọ và ước muốn của nhân vật
Trương Ba qua lời đối thoại trên, từ đó làm nổi bật ý nghĩa phê phán mà tác giả gửi g ắm.
.-----------HẾT---------

